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Nagyboldogasszony napja

Felfelé tekintve
Jézus mennybemenetelekor az apostolok az égre emelték tekintetüket.
Látták, ahogy Urunk felfelé megy, mindaddig, amíg egy felhő el nem
takarta. Bár hitünk tanítja, hogy a mennyországot nem egy helyként,
hanem egy állapotként képzelhetjük el, mégis fel-fel nézünk olykor az
égre, mintha az égieket keresnénk, és ábrázolásainkban is
meg-megjelenik ez a kép. A mennybe felvett Szűzanyát is gyakran
felhőkön ülve látjuk.
Időnként én is felnézek az égre, kicsit sóvárgok az odafentiekre,
miközben a földi értékvesztést, káoszt tapasztalom. A „nemek
forradalmát”, a család fogalmát megváltoztatni akaró szándékokat és
így tovább. Mintha a természet rendjét szeretnék megváltoztatni. Abból
pedig jó aligha sül ki, érezzük ezt már a megváltozott időjáráson, ami
a természet kizsákmányolásának egyik kézzelfogható jele.
Mennybe felvett Szűzanya! Te, aki elsőként élvezed az isteni rendet és
szépséget, járj közben értünk, nézz le ránk, hogy megőrizhessük a
Teremtő adta rendet e földön!
Bence atya
Szuhanics Albert:

Boldogasszony nyoszolyája
Boldogasszony nyoszolyája,
uszálya az ég szélének.
Kék-azúr-szín fényköntösén,
gyapjas felhők legelésznek.

Koronája apostoli,
hozzá száll fohászunk, imánk,
Magyaroknak nagyasszonya,
ő benne a hitünk szilárd!

Ő a Mennynek királynője,
s Magyarország ezer éve,
István által ajánlva lőn,
Máriának védelmébe.

Fényglória feje fölött,
arany csillag a szegélye,
eme csillag tizenkettő,
s országunk áll ezer éve!

Közbenjár ő az Atyánál,
patrónusunk fent a mennyben,
s szent fiának áldó keze
fölénk nyúl a végtelenben...

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
Befejező rész
XLVIII. kongresszus: 2004. Guadalajara – Mexikó. „Az Eucharisztia az új
évezred fénye és élete” – II. János Pál pápa betegsége miatt nem tudott személyesen
részt venni a kongresszuson, Josef Tomko bíborost nevezte ki pápai legátusnak.
A záró szentmisét a guadalajarai Jalisco stadionban tartották, egyidőben a római
Szent Péter-bazilikában tartott élő közvetítésű szentmisével, amelyen a Szentatya is jelen volt. A közös ünneplés az Eucharisztia évének kezdetét jelentette,
amely az Eucharisztia Nemzetközi Kongresszusától a Püspöki Zsinat Közgyűléséig, 2005 októberéig tartott.
XLIX. kongresszus: 2008. Québec – Kanada. „Az Eucharisztia Isten ajándéka
a világ életéért” – A kongresszus egybeesett a város alapításának
400. évfordulójával. A záróünnepségre Ábrahám síkságán került sor,
amelyen zarándokok tízezrei vettek részt. XVI. Benedek pápa üzenetét élőben
közvetítette francia és angol nyelven is a Vatikán Apostoli Palotája, a réten felállított óriásképernyőkön keresztül.
L. kongresszus: 2012. Dublin – Írország. „Az Eucharisztia szeretetközösség
Krisztussal és egymás között” – a kongresszus ideje a II. Vatikáni Zsinat
megnyitásának 50. évfordulójával egybeesett. Az Eucharisztia ünneplése mellett
naponta több mint harminc műhely és előadás volt az Eucharisztiához kapcsolódó különféle témákról. A kongresszus nyitó ünnepségén Diarmuid Martin érsek
megáldotta a „Gyógyulás kövét”, melyet a szexuális abúzus áldozataira emlékezve egyfajta bocsánatkérésként és a kiengesztelődés jegyében állítottak. A pápa
egy előre rögzített beszédet mondott a június 17-i záróünnepségen.
LI. kongresszus: 2016. Cebu – Fülöp-szigetek. „A bennetek levő Krisztus
a dicsőség reménye” – Az 1937-es manilai kongresszus után másodszor tartották a
Fülöp-szigeteken a kongresszust. Ferenc pápa a mianmari első bíborost,
Charles Maung Bo-t nevezte ki pápai legátusnak az eseményre.
A Cebu City Sport Centerben egy nagy, szabadtéri atlétikai pályán tartották január 30-án délután az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
hetedik napjának ünnepi szentmiséjét, melyen ötezer helyi gyerek járult először
szentáldozáshoz. A szentmisét Ricardo Vidal bíboros, Cebu nyugalmazott érseke mutatta be. A főpap az 1937-es manilai kongresszuson volt elsőáldozó, s ez –
mint ahogy a prédikáció kezdetén is elmondta – igen mély nyomot hagyott benne. A záróáldás után az ünneplő, mosolygó tömeg a stadion küzdőterén beszélgetésbe elegyedett. Az ünnep öröme kézzel fogható módon betöltötte a teret
és az emberek szívét.
Domonkos Dóra
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Előkészületek
Gyermekek gondolata
a budapesti
az Eukarisztiáról
Kongresszusra
2016-ban a Cebuban rendezett Kongresszuson jelentette be Ferenc pápa,
hogy a követkető helyszín Budapest lesz. Az előkészületek még abban az
évben megkezdődtek. A Pápai Bizottság elnöke négy napos látogatást tett
fővárosunkban. Megalakult a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Általános Titkársága, melynek főtitkára Fábry Kornél,
a Kaposvári Egyházmegye papja lett.
2017. június 18-án, Úrnapján, a katolikus templomokban felolvasták
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, ezzel meghirdetve
a kongresszust. Erdő Péter bíboros, érsek a kongresszus elnökeként,
Veres András mint a Püspöki Kar elnöke szólt a magyar katolikusokhoz.
Felhívták a figyelmet, hogy a Kongresszus „alkalom a missziós és lelkipásztori
megújulásra minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi
mozgalmakban, sőt határainkon túli egész régiónkban és szerte a világon”.
2017-ben Eucharisztikus konferencia-sorozat kezdődött Esztergomban
a Szent Adalbert Központban. Évente egy-egy három napos rendezvényre
került sor. Az első év jelmondata: „Az Eucharisztia mint az egyéni keresztény
élet forrása”. Célja az Oltáriszentséggel való személyes viszony elősegítése
volt. A második év „Az Eucharisztia, az Egyház forrása” jelmondattal
a közösség felé fordította a figyelmet. A harmadik év fő feladata a misszió
volt. Jelmondata: „Az Eucharisztia forrás a világ számára”.
A szentmisék alkalmával közösen imádkoztunk templomainkban azért,
hogy ez a nagy találkozó népünk, Európa és a világ lelki megújulására
szolgáljon.
A Kongresszus mottója: „Minden forrásom
belőled fakad”.
A Kongresszus logójának megalkotására 140-nél
is több pályamű érkezett. A zsűri Lampert
János grafikusművész alkotását választotta a
NEK logójának. A logót lapunk 6. évfolyamának
1. számában bemutattuk.
A rendezők több pályázatot írtak ki.
Gyermekek részére nemzetközi rajzpályázatot
hirdettek.

A Kongresszus logója
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Szent
Előkészületek
István
király
a budapesti
Intelmei
Kongresszusra
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
Pályázat jelent meg ötvösművészeti tárgy
elkészítésére is. A zsűri egyhangú döntése
értelmében Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész terve került ki győztesen. A kivehető
Úrmutató selyemfényűre polírozott ezüstből,
míg az ostyához legközelebb kerülő
szentségház magas fényű aranyozott ezüstből
készült. A víztiszta üvegkorongra két rétegben
aranyat hordtak fel. A szárba kék színű
üvegbetét került, ami elölről és hátulról fényesen
csillog, oldalról matt felületen töri meg a fényt.
A talapzaton az alfa és az ómega betűk,
a kezdet és a vég szimbólumai. A szár oldalán
„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD”
felirat látható. A monstrancia teljes magassága
157,5 cm, a kivehető rész pedig 70,5 cm.
A monstrancia
látványterve

A Kongresszus missziós keresztje – Ozsvári
Csaba ötvösművész alkotása – bejárta az
országot. Lentiben 2019. november 26-27-én
fogadtuk. Lapunk 6. évfolyamának 5. számában
adtunk részletes leírást a keresztről.
2021. május 24., pünkösdhétfő – a Karizmák
Ünnepe Máriaremetén. 1994-ben Paskai László
bíboros hívta össze a Főegyházmegye zsinatát,
amelyhez majális kapcsolódott, a karizmák
ünnepe. „Kiárasztom rátok Atyám ígéretét!mottóval szintén előkészítő esemény volt.

A missziós kereszt

A Kongresszus előkészítő titkársága Erdő Péter
bíborossal Krisztus Király előestéjre és Úrnapja
vigíliájára világméretű szentségimádást hirdetett. Novemberben 121 ország 6700 helyszínén
imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél
többen találkozzanak Jézussal.
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Előkészületek a budapesti Kongresszusra
Többféle zenei pályázat kiírására is sor került. A himnuszpályázatra érkezett
74 mű közül a zsűri, a kiírás szempontjait figyelembe véve, nem talált
minden kritériumnak megfelelőt.
A mise-ordinárium pályázatra 52 orgonára és más hangszerekre írt
mise-kompozíció érkezett. A pályamunkák ebben a kategóriában sem kaptak
helyezést, a zsűri csupán néhány díjat osztott ki.
Szentmise propriumra is lehetett pályázni. Ebben a kategóriában 19 énekből
Ács Dávid László Világ, borulj térdre! című alkotása kapott I. helyezést,
aki művét Felajánlási éneknek szánta. Bemutatjuk a nyertes pályamunka
első versszakát, a szerző által javasolt ritmusképpel:

Kivonulási ének kategóriában 13 mű érkezett. Itt is csak különdíj kiadására
került sor. A szentségimádási ének pályázatra érkezett 32 dal közül megosztott első helyezést kapott Pipó József Áldott angyali kenyér és Varga László
Pange Lingua éneke.
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Előkészületek a budapesti Kongresszusra
A kongresszust megelőző napokban 2021. szeptember 2-4. közt Teológiai
Szimpóziumra kerül sor Esztergomban. Az előadók több országból
érkeznek: Olaszország, Kamerun, Brazília, Ausztria, Görögország, Lengyelország,
Németország, Horvátország. A magyar előadók közt lesz Prof. Hafenscher Károly
az evangélikus egyház zsinatának lelkészi elnöke, Prof. Kocsis Imre a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tanáraés Prof. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi
Főiskola rektora.

Karl Zsolt
dunaharaszti cukrászmester
első díjas alkotásával

A készülődés sokféleségének teljes bemutatására sajnos nincs lehetőségünk,
azonban egy érdekes gondolatról mégis
hadd szóljunk! Új magyar sütemény
született. A cukrászok az 1938-as
katolikus világeseményhez hasonlóan
ezúttal is megalkották a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus süteményét.
A Magyar Cukrász Ipartestület által
hirdetett pályázatra érdekes munkák
születtek.

A cukrászok olyan alapanyagokat használtak, melyekkel a Biblia olvasása
közben találkozhatunk: gránátalma, füge, datolya, pisztácia, olívaolaj és más
hasonló anyagokat. Az is feltétel volt, hogy a termék egyenként csomagolható és hűtés nélkül is tárolható legyen. Karl Zsolt dunaharaszti cukrászmester
műve lett a nyertes sütemény. A zsűri értékelése szerint a nyertes pályázó
jól ötvözte a magyar cukrászhagyományokat a Bibliában is megjelenő
alapanyagokkal. A pozsonyi tésztába csomagolt, gazdag, gyümölcsös
töltelékkel készült sütemény minden kritériumnak megfelelt.
A Kongresszus megnyitása előtt egy évvel, 2019. szeptember 13-án Erdő
Péter bíboros, Michael August Blume apostoli nuncius, Mohos Gábor
püspök, a kongresszust előkészítő titkárság vezetője és
Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika
plébánosa, a Szent Jobb őre a budapesti Szent István-bazilika előtt elindított
egy visszaszámláló órát, amely a Kongresszus kezdetéig hátralevő időt
mutatja. Ezen a napon elkezdődött a regisztráció is a Kongresszus
programjaira. Sajnos az egész világot érintő járvány miatt ezt a rendezvényt
is egy évvel el kellett halasztani. Az új időpont: 2021. szeptember 5-12-re
módosult.
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Plébániánk életéből
A bérmálást május 30-án, Szentháromság vasárnapján 15 órai kezdettel
tartottuk. A szentséget Stróber László atya, a zalaegerszegi Szent Mária
Magdolna-templom plébánosa szolgáltatta ki 25 fiatalnak.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése alapján július 24-én
templomainkban megszűnt a maszkhasználat és a kézbe áldozás
fakultatívvá vált. Továbbra is javasolt a kézfertőtlenítő használata.
A hagyományos nyári táborokat az idén is megszerveztük. A plébániai tábor július 12-16.,
a cserkésztábor pedig július 19-28. között zajlott.
Előbbi
Őriszentpéter-Keserűszeren,
utóbbi
Barlahidán az evangélikus közösségiház udvarán
kapott helyet, ahol a táborozók sátrakban laktak.
Köszönjük szépen a hívek erre a célra szánt
perselyadományait!
Szent Kristófnak, az utazók védőszentjének
ünnepéhez (július 25.) kapcsolódóan ebben az
évben is sor került a járművek megáldására
Lentiben és a fíliákban.
A cserkésztábor lakói

Kisasszony napjához (szeptember 8.) két olyan esemény kapcsolódik, mely
hagyománnyá vált. A Kolping Családok Találkozója a lentiszombathelyi
városrészben szeptember 4-én lesz. A szentmisét a Mária-fánál délelőtt 10.00
órakor tartjuk. Az osztrák pincetulajdonosok miséjére szeptember 5-én 11.30
-kor Gosztolahegyen kerül sor.
Városunk búcsúi miséjét templomunk védőszentje, Szent Mihály napján,
szeptember 29-én 17.30-kor tartjuk a plébániatemplomban.
Az Eucharisztikus Kongresszus záró miséjére szeptember 12-én,
11.30 órakor a Hősök terén kerül sor. A misét Ferenc pápa mutatja be,
aki az érkezését követő hivatalos köszöntők után a Szépművészeti
Múzeumban
találkozik
Áder
János
köztársasági
elnökkel,
Orbán Viktor miniszterelnökkel és a püspökökkel. A misére plébániánkról
külön buszt indítunk. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a hirdetésekben
olvashatók.
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Vianney Szent JánosRejtvény
gondolatai az Eucharisztiáról
„Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a mennybe és ugyanakkor itt
maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia szentségét,
hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket; hogy vigasztalhasson és
társunk lehessen.”
(Szentbeszéd a szentáldozásról)
„Az Oltáriszentség előtt időzve nyissuk ki
a szívünket; jó Istenünk is kinyitja az övét. Hozzá megyünk, ő pedig hozzánk; az egyik, hogy
kérjen, a másik, hogy befogadjon. Olyan lesz ez,
mint egymás felé áramló lehelet. […]
Ha Urunk látja, hogy tiszta lelkek jönnek meglátogatni őt az Oltáriszentségben, rájuk mosolyog.
Azzal az egyszerűséggel jönnek, ami oly kedves
előtte.”
(Katekézis a valóságos jelenlétről)
„A Jóisten megadta nekem a nagy kegyelmet,
Vianney Szent János (1786-1859),
hogy semmit sem kaptam, amire támaszkoda franciaországi Ars plébánosa
hatnék: sem tehetséget, sem bölcsességet, sem
tudást, sem erőt, sem erényt. Ha megkísért a kétségbeesés, egyetlen menedékem
van: a tabernákulum elé vetem magam, mint kiskutya a gazdája lábához.”
(Az Ars-i plébános benső élete)
„Boldogabbak vagyunk azoknál, akik Jézus földi élete idején éltek, amikor csak
egy helyen tartózkodott, hiszen ma a világ minden pontján megtalálhatjuk az
Oltáriszentségben.”
(Elmélkedés az Eucharisztiáról 2.)
„Ha éjjel felébredsz, gondolatban járulj hamar a tabernákulum elé, és mondd:
Íme, Uram, eljöttem, hogy imádjalak, dicsőítselek, hálát adjak, szeresselek,
és veled legyek az angyalokkal együtt.”
(Szabály )
A Szent Mihály Hírlevél a Lenti Római Katolikus Plébánia lapja.
Megjelenik kéthavonta, a páros számú hónapokban.
Szerkesztő: Balás Endre, a kiadásért felel: Ipacs Bence plébános,
lektor: Domonkos Dóra, tördelés: Kovács Tamás.
Elérhetőség: 8960 Lenti, Templom tér 4. Telefon: 06-92/951-529
E-mail: balas.endre@lentiplebania.hu
Plébániánk honlapja: lentiplebania.hu
Hírleveleink letölthetőek a honlapról: lentiplebania.hu/hirlevel
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